
Få mere liv i din forening,
hør hvad Frivilligcenter 
Furesø kan gøre for jer



Velkommen til Vores frivilligverden
Frivilligcenter Furesø har siden sin start tilbudt for-
eningsservice i Furesø Kommune. I denne folder kan din 
forening se, hvad vi tilbyder

Grafisk produktion og fotografering
Vi tilbyder assistance til foreninger i forbindelse med gra-
fisk produktion, lige fra opsætning og konceptudvikling 
til produktionsfasen, hvor ideerne bliver udmøntet i et 
konkret produkt i form af en pjece, en plakat, hjemmesi-
der m.m. Servicen er gratis. Dog betaler foreningen selv 
for materiale som papir ved tryk, webhotel til hjemmesi-
de mv.
Frivilligcenteret har en fast fotograf tilknyttet. Hvis Jeres 
forening har brug for at få taget billeder til et arrange-
ment, kan I lave en aftale om at få fotografen ud og få 
taget billeder.

Matchmaking
Vi hjælper med at finde frivillige til foreningerne i Furesø. 
Foreningerne kan lægge et jobopslag på frivilligcenterets 
hjemmeside. Det er også muligt, at benytte vores Face-
bookside til at rekruttere flere frivillige til foreningen

Ide- og projektudvikling
Går I med tanker om at starte et nyt projekt op i forenin-
gen eller mangler I inspiration til at komme videre med 
ideer til hvordan foreningen kan udvikle nye aktiviteter 
eller styrke bestyrelsesarbejdet, så kan i få vejledning 
og sparring hos os.
Billede af Anders, Anne & Pia

Foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum

Stiftet: ?    Mødes: Hver ?

Antal medlemmer: ?  Motto: ?

For at foreningens visuelle profil skulle fremstå
skarpere, var det nødvendig med en revidering 
af hjemmesiden, samt et nyt logo. Frivilligcenter
Furesø hjalp med begge dele i foråret 2017

D a n m a r k s

h i s t o r i s k e

museum

Flyve

Nyt Logo: Revideret hjemmeside:



Foreningen Hareskov skiklub:

Stiftet i 1989     Mødes: Hver torsdag

Antal medlemmer: 1332  

”Vi fik lavet i 2012 en proffesionelt udseen-
de hjemmeside, samt brochurer, som vi bru-
ger den dag idag, altsammen lavet Frivillig-
center Furesø´s dygtige grafiker”

Om Frivilligcenter Furesø
Frivilligcenter Furesø er en selvstændig forening, der er 
for alle foreninger i Furesø kommune. Vi virker til gavn 
for lokalsamfundets borgere og vil være en naturlig sam-
arbejdspartner i samspil med andre frivillige foreninger, 
organisationer, offentlige myndigheder og erhvervslivet.

Vi formidler kontakt mellem borgere, der ønsker at være 
i frivillige, og de foreninger, som har behov for dem. Vi 
afsøger behov for frivillige initiativer til glæde for bor-
gere med særlige behov og yder rådgivning og støtte til 
ildsjæle, som arbejder på at etablere nye foreninger og/
eller selvhjælpsgrupper.

Frivilligcenter Furesø har en ambition om at løfte for-
eningslivet og det frivillige arbejde i kommunen til nye 
højder - og skabe et center som drivkraft for alle dem, 
som ønsker at tage del i eller har behov for frivilligt 
arbejde.



Foreningen Furesø Rapskole:

Stiftet i 2011     Mødes: Hver tirsdag

Antal medlemmer: 134   Motto: Man kan hvad man vil

”Vi havde brug for at ramme en ung mål-
gruppe, til vores rapskole, derfor hjalp Fri-
villigcenter Furesø sø med at reklamere via 
facebook, hvor de unge jo er”

Foreningen Farum Senior motion

Stiftet i 2006     Mødes: Hver onsdag

Antal medlemmer: 320   Motto: ?

”Vi havde brug for noget PR matriale, der 
henvendte sig til den ældre del af befolknin-
gen, i og omkring Farum. Der er mange der 
ikke ser så godt længere, derfor skulle det 
være med store typer”



Har du spørgsmål, så skyd løs!
Daglig leder i Frivilligcenter Furesø, Anders Poulsen
står til jers rådighed, hvis i har spørgsmål af nogen 
art. Han kan kontaktes på telefonnr.: 5047 1562
eller på mail: anders@frivilligfuresoe.dk 
Eller i kan møde op i Frivilligcenteret personligt, 
mandag til torsdag 10-13, fredag efter aftale, i skal 
være meget velkomne.

Hjælp til lokalebooking
Vi hjælper gerne med at booke lokaler til Jeres forening 
til arrangementer, bestyrelsesmøde mv. Det er også 
muligt, at benytte Frivilligcenterets kontor til at holde 
møde i. Vi stiller whiteboard, projektor og pc til rådighed. 
Derudover stiller vi køkkenfaciliteter til rådighed.


